
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

 

બ્રમે્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેકમ્યનુ્નટી એનર્જી એસડ એન્િશન રિડક્શન પ્લાનન ે

સર્ાાનિુત ેસિર્ાન આપ્યુું 

બ્રેમ્પટન, ઓસટેરિયો (સપ્ટેમ્બિ 23, 2020) – આજે કાઉન્સસલની કન્િટીની બેઠકિાું, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્સસલના સભ્યોએ ર્ર્ા 2050 

સુધીિાું બ્રેમ્પટનિાું ગ્રીનહાઉસ ગસે (GHG) ઉત્સજાન 80 ટકા સધુી ઘટાડર્ાના સીટીના લક્ષ્ય િાટ ેએક નોંધપાત્ર પગલુું ભિર્ા તેઓએ 

સીટીના પ્રર્િ કમ્યુન્નટી એનર્જી એસડ એન્િશન રિડક્શન પ્લાન (CEERP) ન ેસિર્ાન આપ્યુું. 

શેરિડેન કૉલેજ સાર્નેી ભાગીદાિીિાું CEERP ન્ર્કસાર્ર્ાર્ી, તે શહેિ, િહેર્ાસીઓ અન ેધુંધાઓ િાટે ઊર્જા કાયાક્ષિતા સધુાિર્ા નર્ી શે્રષ્ઠ 

પ્રર્ાઓ ન્ર્કસાર્ર્ા અને સ્ર્ીકાિર્ા, GHGs ઘટાડર્ા, ઊર્જા સુિક્ષાની ખાતિી કિર્ા, આર્ર્ાક લાભ કિાર્ર્ા અન ેઆબોહર્ાિાું ફેિફાિ સાિે 

ન્સ્ર્ન્તસ્ર્ાપકતા ર્ધાિર્ાિાું િદદરૂપ ર્ર્ા એક િાગાદર્શાકા તિીક ેકાયા કિશ.ે ખાસ કિીને, CEERP નાું ત્રણ લક્ષ્યો છે: 

• ર્ર્ા 2041 સુધીિાું સિગ્ર સિુદાય દ્ર્ાિા ઊર્જાનો અુંન્તિ ર્પિાશ ર્ર્ા 2016 નાું સ્તિોએર્ી ઓછાિાું ઓછો 50 ટકા ઘટાડર્ો 

• ર્ર્ા 2041 સુધીિાું સિગ્ર સિુદાય દ્ર્ાિા ઉત્સજાન ર્ર્ા 2016 નાું સ્તિોએર્ી ઓછાિાું ઓછુું 50 ટકા જેટલુું ઘટાડર્ુું, અને ફેડિલ કે 

પ્રોન્ર્ન્સસયલ લક્ષ્યાુંકોન ેપહોંચી ર્ળર્ા ક ેર્ટાર્ી જર્ા ર્ર્ા 2050 િાું ઓછાિાું ઓછુું 80 ટકા જેટલુું ઉત્સજાન ઘટાડર્ાનો િાગા 

સ્ર્ાન્પત કિર્ો. 

• ર્ર્ા 2041 સુધીિાું સિુદાયિાું સુંચન્યત ઊર્જા ખચાાઓિાું ઓછાિાું ઓછાું $26 ન્બન્લયન પોતાની પાસે િાખર્ા. 

સીટી સાત વ્યૂહાત્િક ન્નદેશો િાિફતે આ ત્રણ લક્ષ્યોન ેપહોંચી ર્ળશ.ે દિેક વ્યૂહાત્િક ન્નદેશિાું શે્રણીબદ્ધ હેતઓુ હોય છે અને ર્ર્ા 2041 નો 

લક્ષ્યાુંક શહેિ અન ેસાિદુાન્યક કાિગીિીઓન ેન્નદેશ કિશ.ે બ્રેમ્પટનના ઊર્જા પરિર્તાનને ર્ગે આપર્ા, CEERP દ્ર્ાિા છ અગ્રતા પ્રોજેક્્સ 

ઓળખર્ાિાું આવ્યા છે જે આગાિી પાુંચ ર્ર્ોિાું પૂિા કિર્ાના િહે છે. અગ્રતા પ્રોજેક્્સ ઉપિાુંત, પ્લાનના હેતુઓ અને લક્ષ્યાુંકોને પહોંચી 

ર્ળર્ા CEERP દ્ર્ાિા આગાિી 20 ઉપિાુંત ર્ર્ોિાું સુંખ્યાબુંધ કાયાર્ાહીઓની રૂપિેખા બનાર્ાઇ છે. આ કાયાર્ાહીઓ ચાલુ, ટૂુંકા, િધ્યિ ક ે

લાુંબા-ગાળાની તિીક ેઓળખી કાઢી છે, અન ેતે ન્નયન્િતપણે અદ્યતન કિર્ાિાું આર્શ.ે 

CEERP પિ ર્ધુ િાન્હતી િેળર્ર્ા ર્ેબસાઇટ જુઓ, www.brampton.ca/ceerp  

ઝડપી હકીકતો 

• ર્ર્ા 2019 િાું, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેશહેિિાું ઉત્પસન ર્તુું GHGs ઉત્સજાન ર્ર્ા 2050 સુધીિાું 80 ટકા જેટલુું ઘટાડર્ાનો 

હેત ુધિાર્ીને આબોહર્ાિાું કટોકટીની ઘોર્ણા કિર્ા સર્ાસુંિન્ત દશાાર્તો િત આપ્યો હતો. 

• CEERP કમ્યુન્નટી ટાસ્ક ફોસા, ઉદ્યોગ અન ેસાિુદાન્યક આગરે્ાનોના જૂર્ ેપ્લાન ન્ર્કસાર્ર્ા સહયોગ સાધ્યો હતો. 

• ફેબ્રુઆિીિાું, ર્ન ન્િન્લયન ટ્રીઝ પ્રોગ્રાિના ભાગરૂપે, બ્રેમ્પટન સીટી કાઉન્સસલ ેસિગ્ર શહેિિાું દિ ર્ર્ે 50,000 નર્ા ર્ૃક્ષો િોપર્ાન ે

સિર્ાન આપ્યુું. આ આબોહર્ાિાું ફેિફાિના ભયનો સાિનો કિર્ા િાટે અસય એક િોટુું પગલુું છે. 

• િેયિ પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown) આબોહર્ાિાું ફેિફાિ સાિ ેલડત આપર્ાિાું અગ્રણી 9,200 ર્ી ર્ધાિે શહેિોિાું પોતાના 

જેર્ુું પ્રર્િ ર્ૈન્વર્ક જોડાણ ધિાર્તી, ગ્લોબલ કોર્નેસટ ઓફ િેયસા ફોિ ક્લાઇિટે એસડ એનર્જી નાિક સુંસ્ર્ાના સભ્ય છે.  

• સીટી ઓફ બ્રમે્પટન પીલ ક્લાઇિટે ચેસજ પાટાનિન્શપના સભ્ય છે, જે િીજીયન ઓફ પીલ અન ેસ્ર્ાન્નક મ્યુન્નન્સપાન્લટીસ ર્ચ્ચેના 

સહયોગિાું છે જે પ્રોજેક્્સ પિ અન ેભુંડોળ સુિન્ક્ષત કિર્ા સાર્ે િળીને કાિ કિ ેછે જેનાર્ી દિકે સભ્ય સુંસ્ર્ાને ગ્રીનહાઉસ ગેસ 

ઉત્સજાન ઘટાડર્ાિાું અને આબોહર્ાિાું ફેિફાિન ેઅનુકૂળ ર્ર્ાિાું િદદ િળશ.ે 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcM1oB0t5TkTC861Fv4g3azz91f0_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5O


 

 

ક્ર્ૉ્સ (અર્તિણો) 

“કમ્યુન્નટી એનર્જી એસડ એન્િશન રિડક્શન પ્લાન ટકાઉ, ગ્રીન સીટી બનર્ાના આપણાું િાગાિાું અસય એક નોંધપાત્ર પગલુું છે. તનેાર્ી ન કેર્ળ 

ર્ર્ા 2050 સુધીિાું બ્રમે્પટનિાું 80 ટકા જેટલુું ગ્રીનહાઉસ ગસે ઉત્સજાન ઘટાડર્ાના આપણાું લક્ષ્યન ેપહોંચી ર્ળર્ાિાું િદદ િળશ,ે પિુંતુ તે 

બ્રેમ્પટન આબોહર્ા કટોકટી સાિ ેઆપણી લડત લડર્ાિાું મ્યુન્નન્સપલ આગરે્ાન હોર્ાનુું પણ બતાર્ ેછે. આપણ ેસૌએ આબોહર્ાિાું ફિેફાિના 

ભયનો સાિનો સાર્ ેિળીને કિર્ાનુું ચાલુ િાખર્ુું િહ્ુું.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન (Patrick Brown), િેયિ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“કેનેડાિાું મ્યુન્નન્સપાન્લટીસ લગભગ અડધોઅડધ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સજાન િાટે જર્ાબદાિ હોય છે. કમ્યુન્નટી એનર્જી એસડ એન્િશન 

રિડક્શન પ્લાન બ્રમે્પટનની ગ્રીન સીટી બનર્ાની કરટબદ્ધતાનુું સ્પષ્ટ ઉદાહિણ છે, અન ેિન ેન્ર્વર્ાસ છે ક ેતે ઊર્જા કાયાક્ષિતા સુધાિર્ા, 

GHGs ઘટાડર્ા અન ેઆબોહર્ા ફેિફાિ સાિ ેન્સ્ર્ન્તસ્ર્ાપકતા ર્ધાિર્ા આપણાું સિપાણિાું ઉપયોગી ર્શ.ે” 

પૉલ ન્ર્સેંટ ે(Paul Vicente), પ્રાદેન્શક કાઉન્સસલિ, ર્ોર્ડસા 1 અને 5, અધ્યક્ષ, પન્લલક ર્ક્સા એસડ એસજીનીયરિુંગ, સીટી ઓફ બ્રમે્પટન 

“આપણી કાબાન ફૂટન્પ્રસટ ઘટાડર્ા, આપણે આ ઘોન્ર્ત આબોહર્ા કટોકટી દિન્િયાન સાર્ ેિળીને કાિ કિર્ાનુું ચાલુ િાખર્ુું િહ્ુું. CEERP 

કમ્યુન્નટી ટાસ્ક ફોસાના ભાગરૂપે સહયોગ સાધનાિ આપ સૌનો, અન ેકમ્યુન્નટી એનર્જી એસડ એન્િશન રિડક્શન પ્લાન ન્ર્શે ર્ધ ુિાન્હતી 

િેળર્ર્ા પ્રર્ૃન્િ સત્રોિાું હાજિ િહનેાિ િહરે્ાસીઓનો આભાિ. આપણી ગ્રીન સીટી બનાર્ર્ાની કાિગીિી ચાલુ છે ત્યાિ ેતે ટકાઉપણું સાિે 

આપણાું પ્રર્ાસ પિ અન્નર્ાયા િોડિેપ તિીક ેઉપયોગી બનશ.ે” 

- ડગ ન્વ્હલસસ (Doug Whillans), સીટી કાઉન્સસલિ, ર્ોર્ડસા 2 અન ે6, સભ્ય, CEERP કમ્યુન્નટી ટાસ્ક ફોસા, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

“આપણે બ્રમે્પટનન ેગ્રીન સીટી બનાર્ર્ાની અગ્રતા તિફ કાિ કિર્ાનુું ચાલુ િાખીએ છીએ અન ેર્ર્ા 2050 સુધીિાું આપણાું સિુદાયિાું 

ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સજાન 80 ટકા સુધી ઘટાડર્ાના કાઉન્સસલના લક્ષ્યને પહોંચી ર્ળર્ા પ્રયત્નશીલ છીએ ત્યાિ,ે શેરિડેન સાર્ેની ભાગીદાિીિાું 

ન્ર્કસાર્ાતા, કમ્યુન્નટી એનર્જી એસડ એન્િશન રિડક્શન પ્લાનર્ી કિાચાિીઓને િાગાદશાન િળશે.” 

- ડેન્ર્ડ બારિક (David Barrick), ચીફ એડન્િન્નસ્ટ્રેરટર્ ઓરફસિ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો. 

અમને ઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણન ાં કેન્દ્ર છીએ અન ેઅમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાન ાં નેતૃત્વ કિીએ 

છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સ િવિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ જોડાવ. 

વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

  

વમરડયા સાંપકદ : 

મોવનકા ર્ ગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્ડદનેટિ, વમરડયા એન્દ્ડ કમ્ય વનટી એંગેજમેન્દ્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાર્   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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